Núm. sol·licitud:________
AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER LA TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL DINS EL MARC DE
L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ESPAI FAMILIAR.
Dades dels infants:
Nom i cognoms

Data de naixement

Les persones majors d’edat que formen part del nucli familiar:
Nom i cognoms
DNI

Espai Familiar

Data de naixement

Signatura

Les persones majors d’edat que formem part del nucli familiar com a sol·licitants de la tarifació de la quota bàsica de l’espai familiar
municipal:
•

•

AUTORITZEM a l’Ajuntament de Vic perquè consulti directament a l’organisme competent les dades relatives a la
declaració de l’impost sobre la Renda de les persones físiques presentada en període voluntari i, si escau, de les
declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període corresponent.
AUTORITZEM a l’Ajuntament de Vic a consultar a l’organisme competent les dades relatives a la residència en el municipi.

Deneguem expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes dades. La
denegació de la persona interessada a autoritzar l’obtenció de les dades comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud,
si no aporta personalment la documentació.
Així mateix, AUTORITZEM el tractament de les referides dades per part de la Fundació Educació i Art als efectes de la tramitació de
la sol·licitud de la tarifació social de la quota bàsica dins el marc de l’encomana de gestió de l’espai familiar.
Aquestes autoritzacions s’atorguen exclusivament als efectes de la tramitació de la sol·licitud de la tarifació de la quota bàsica de
l’espai familiar municipal.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
de Drets Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
•
Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
•
Gestionar la corresponent sol·licitud de tarifació social.
•
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.
•
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
•
Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir del dret d’oposició i suprimir les vostres dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament
i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).
•
Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
•
Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent
www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques
i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

